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Budget forslag 2022/2023 

 

 

* Der anvendes DKK 50.000 fra lejrfonden til tilskud til Spejdernes lejr 2022. 
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Note 1 

Der er budgettet med et uændret antal medlemmer ift. 2021 og til samme kontingent. Det samme 

gør sig gældende for 2023.  

Note 2 

Der forventes en uændret tilskud fra offentlige myndigheder med bagrund i de ansøgte 

tilskudsrammer for 2022. (Det samme forventes for 2023 men disse rammer søges først sidst på 

året) 

Note 3 

Der budgettets med en mindre restfordeling i både 2022 og 2023. 

Note 4  

Der budgettet i 2022 ud fra en egenbetaling på ca. 50 % af prisen på sommerlejeren samt ca. 50 % 

egenbetaling ved mindre ture/lejre.  

I 2023 er beløbet mindre da der ikke er den store sommerlejr.  

Note 5 

Gældende for både 2022 og 2023 - indeholder indtægter fra salg af juletræer samt juletræ mm. til 

Humlebæk Center.  Dækker også udgifter til gruppens egne arrangementer hvor der ikke er deltager 

betaling. For eksempel Svanegang, lederdøgn/weekend.  

Øvrige udgifter er køb af mærker og evt. tilskud til t-shirts mm. i forbindelse med lejre.  

Grenenes rådighedsbeløb indgår også her. Dette fastholdes på uændret niveau. 

Note 6 

Posten holdes på et uændret niveau i håb om at flere vil deltage på kurser til gavn for dem selv og 

hele gruppen. 

Note 7 

Indeholder primært bogføringsaftalen og udgifter til mobil/internet. 

Note 8 

For 2022 og 2023 mindre anskaffelser - herunder til hytten.  

Note 9 

Opsparing til lejrfond – der opspares ca. 100 kr. pr. år pr. medlem til brug for større lejre og 

udlandsture.  

Note 10 

Der indbetales et fast beløb til teltfonden med henblik på finansiering af større materielle  

anskaffelser.  
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Note 11 

Der hensættes i 2022 DKK 100.000 til en bålhytte. Der nedsættes et udvalg som skal finde ud af 

hvilken bålhytte der skal bygges samt søge midler til opførelsen.  

I 2023 afsættes ikke til bålhytte.  

Note 12 

Når en leder har været aktiv leder i et år er det muligt at få lederbeklædning betalt op til DKK 1.000 

pr. år.  

 


